اﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ
اﻟﺴﺆال:
ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎﺋﻠﺔ :أوﻻ :ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﺗ‐ رﺣﻤﻬﺎ اﻟﻪ‐ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﺞ إﻻ أن اﻷﺟﻞ واﻓﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻤﻦ
ﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻦ ‐واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬه‐ أن أﻗﻮم أﻧﺎ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﺤﺞ ﻋﻠ
أن ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻟﻠﻤﺮﺣﻮﻣﺔ؟ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻇﺮوﻓ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻨﻌﻨ أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ
ﻟﻨﻔﺴ ،وإﻧ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﻘﺘﻀﻴﻨ ﻋﻤﻠ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ
أن ﻇﺮوﻓ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﻠﺰﻣﻨ أن أﺳﺘﻤﺮ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ؛ إذ إﻧ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻻﺑﻨﺘ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﻌﺪ
وﻓﺎة زوﺟ وأﺑ وأﻣ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :إن ﻣﺎ ورﺛﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ أﻣ ﻻ ﻳﻔ ﻛﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﺞ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻟ أن أﻛﻤﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻣﻤﺎ ادﺧﺮﺗﻪ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﺑﻨﺘ اﻟﻄﻔﻠﺔ وﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ ﻛﺄرﻣﻠﺔ؟

اﻹﺟﺎﺑﺔ:
اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ أﻧﻪ إذا ﺗﻮﻓ أﺣﺪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺆدي ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻣﻊ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻫﻞ
ﻳﺠﻮز ﺷﺮﻋﺎ أن ﻳﺤﺞ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮه ﺑﻤﺎل ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﻮارث أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓ ،أو ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻦ
ﻣﺎل اﻟﻤﺘﻮﻓ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﻣﻨﻪ؟ وﻫﻞ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻔﺮض ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓ ﺑﺬﻟﻚ؟ واﻟﺠﻮاب أﻧﻪ
ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺆد ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻣﻊ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻤﺆدي
وارﺛﺎ أم ﻏﻴﺮ وارث؛ ﻟﻤﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ» :أن اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺟﺎءت إﻟ
اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ :إن أﻣ ﻧﺬرت أن ﺗﺤﺞ ﻓﻠﻢ ﻟﻢ ﺗﺤﺞ ﺣﺘ ﻣﺎﺗﺖ أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﻬﺎ؟
ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﺣﺠ ﻋﻨﻬﺎ؛ أرأﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠ أﻣﻚ دﻳﻦ أﻛﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﺘﻪ؟ اﻗﻀﻮا اﻟﻪ ﻓﺎﻟﻪ أﺣﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء« رواه اﻟﺒﺨﺎري واﻟﻨﺴﺎﺋ ﺑﻤﻌﻨﺎه ،وﻓ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوي أن ﺟﻮاز اﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ
ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻷﺋﻤﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﺞ ﻣﻔﺮوض أم ﻋﻦ ﺣﺞ ﻣﻨﺬور ،وﺳﻮاء أوﺻ ﺑﻪ
اﻟﻤﻴﺖ أم ﻻ ،وﻳﺠﺰئ ﻋﻨﻪ.

وﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ واﻟﻠﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺞ أﺣﺪ ﻋﻦ أﺣﺪ إﻻ ﻋﻦ ﻣﻴﺖ ﻟﻢ ﻳﺤﺞ ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼم ،وﻳﺸﺘﺮط ﻟﺠﻮاز ﻫﺬه
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أن ﻳﻨﻮي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓ ،ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ أن ﻳﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻗﺪ أدى
ﻓﺮﻳﻀﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ إذا ﺗﺤﻘﻖ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺠﻮازﻫﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻮن ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮر
ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻵﻣﺮ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺘﺒﺮﻋﺎ ﺑﺒﻌﻀﻪ أو ﺑﺠﻤﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ أم ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻤﺘﻮﻓ،
واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻫ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻓ اﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺮا وﺑﺤﺮا ،واﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب واﻟﺜﻴﺎب،
وﺛﻴﺎب اﻹﺣﺮام واﻟﻤﺴﻦ.
وﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆال.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أﻋﻠﻢ.
اﻟﻤﺒﺎدئ  -1ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺆد ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻣﻊ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﺳﻮاء
أﻛﺎن اﻟﻤﺆدي وارﺛﺎ أم ﻏﻴﺮ وارث.
 -2ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺠﻮاز اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓ اﻟﺤﺞ أن ﻳﻨﻮي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓ.
 -3اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ أن ﻳﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻗﺪ أدى ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ إذا ﺗﺤﻘﻖ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
 -4ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺠﻮاز اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓ اﻟﺤﺞ أن ﺗﻮن ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺞ.
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